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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu 
dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem
(5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2006)0069)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0218/2007),

1. apstiprina kopējo nostāju;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 
EK līguma 254. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir pienācīgi 
ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt 
tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

1 Pieņemtie teksti, 14.11.2006., P6_TA(2006)0483.
2 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Padomes kopējā nostājā ir iekļauta lielākā daļa grozījumu, ko 2006. gada 14. novembrī 
pieņēma Eiropas Parlaments. Tā būtībā atbilst tekstam, kuru Padome pēc pārrunām ar 
referenti un ēnu referentiem bija piedāvājusi likumdošanas procedūras pabeigšanai pirmajā 
lasījumā.

Galvenā atšķirība starp Parlamenta nostāju un kopējo nostāju attiecas uz dzīvsudraba 
izmantošanu barometros. Parlaments šajā jautājumā nobalsoja par pilnīga atbrīvojuma 
piešķiršanu, savukārt Padome ir ierosinājusi piešķirt divu gadu atbrīvojumu no direktīvas 
spēkā stāšanās dienas. Aizliegums jebkurā gadījumā attiektos tikai uz jauniem barometriem, 
kas satur dzīvsudrabu, turpretī tos, kas jau tiek lietoti vai pārdoti lietotu preču tirgū, joprojām 
varētu pārdot, labot un uzturēt darba kārtībā.

ES ir tikai daži dzīvsudrabu saturošu barometru ražotāji, galvenokārt MVU, kas atrodas 
Lielbritānijā, Beļģijā un Nīderlandē. Lielbritānijā jau pārdod cita veida parastos barometrus, 
kuros dzīvsudrabu neizmanto. 

Referente uzskata, ka, ņemot vērā ārkārtīgi lielo dzīvsudraba bīstamību un parastajos 
barometros izmantoto daudz lielāko dzīvsudraba apjomu salīdzinājumā ar, piemēram, 
ķermeņa temperatūras mērīšanai paredzētiem termometriem, Padomes piedāvātais risinājums 
piešķirt pagaidu atbrīvojumu, lai ļautu parasto barometru ražotājiem pielāgoties jaunajai 
situācijai, ir līdzsvarots kompromiss. Tāpēc referente iesaka pieņemt kopējo nostāju, to 
negrozot.
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PROCEDŪRA
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